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1.

Stichting Eye For Others
Stichting Eye For Others is opgericht op 7 december 2006 en staat bij de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder nummer 32119814. De stichting is sinds 1-1-2008 door de
Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastinginspecteur heeft op 2-112011 nogmaals de vereiste gegevens gecontroleerd en heeft daarbij geconcludeerd dat de stichting nog
steeds voldoet aan de wettelijke bepalingen. Jaarlijks publiceren wij op onze website de relevante
documenten, waaronder jaarverslag, jaarrekening en een bijgewerkt beleidsplan.

1.1

Doelstelling, visie en werkwijze
De statutaire doelstelling luidt als volgt: Het bieden van financiële en materiële zorg voor kinderen met
HIV/Aids en weeskinderen, mishandelde en misbruikte personen, (ongewenst) zwangere vrouwen,
ontheemden en daklozen, de allerarmsten in de samenleving.
Eye For Others werkt vanuit een christelijke visie, wat betekent dat de stichting wordt gemotiveerd in haar
activiteiten door de oproep van Jezus om barmhartig te zijn. In de hulpverlening naar de gestelde
doelgroep wordt geen onderscheid gemaakt op basis van ras, culturele achtergrond of geloofsovertuiging.
Het uitgangspunt is om iedereen te helpen.
Eén van onze speerpunten is om anderen enthousiast te maken voor het uitvoeren van diensten voor de
minstbedeelden in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Samen met vrijwilligers en de plaatselijke bevolking
willen we een blijvende verbetering van levensomstandigheden realiseren door middel van opvang,
medische zorg, educatie en trainingen. Het in groepsverband in Zuid-Afrika uitvoeren van
werkzaamheden, waaronder bouwactiviteiten en begeleiding van kinderen, vormt een belangrijk
onderdeel van het ondersteunen van onze lokale partners.

1.2

Bestuur en vaste vrijwilligers
Het bestuur van Eye For Others werkt volledig op vrijwillige basis en bestaat uit de volgende personen:
Lourus Riemens EMBA AA Manager Control RABO bank
Voorzitter
André Luigjes
Financieel adviseur MKB
Penningmeester
Ton van der Smit
adviseur Int. expertise SAXION
Bestuurslid/projectleider
Het bestuur wordt op ad hoc basis bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit:
Coen van der Linden
Voormalig directeur Hogeschool Utrecht, Social work en Pedagogiek
Shulamiet Wittebol
Oncoloog/hematoloog interne ziekten, Arnhem en Ede
Het bestuur wordt ondersteund door enkele vaste vrijwilligers. Dit zijn:
Wilma Riemens - Wilma voert het dagelijkse secretariaat en stelt o.m. het inhoudelijke jaarverslag op.
Antoinette Knapen – Coördinator Backoffice
Is sinds 2015 verbonden aan Eye For Others en is in augustus 2016 mee geweest als
groepsleider van de vrijwilligersgroep. Zij is Coördinator Backoffice en (ondersteunende) activiteiten.
Antoinette ondersteunt de organisatie o.m. met sponsoracties, zoals de Bike For Others, een eendaagse
fietstocht. Zij verzorgt alle administratieve en financiële afhandeling voor de groepen die naar Zuid-Afrika
gaan(in 2017 vijf). Zij coördineert de werkzaamheden van de leden van de backoffice en is voorzitter op
hun vergaderingen.
Annemiek Wever - Secretariaat werkgroep en backoffice
Annemiek werkte in augustus 2015 en 2016 als één van onze teamleiders met een groep van 50
vrijwilligers in Zuid-Afrika, die in drie weken onder meer een vervallen school hebben opgeknapt
(Regenboogproject Fase 1), activiteiten met jonge kinderen hebben opgezet en shacks hebben opgeknapt.
Ook voor Regenboogproject Fase 2, in augustus 2016, ia Annemiek erbij geweest, ditmaal als ”Vliegende
Keep”.
Arnold Dubbelman - ICT, website en social media
Arnold is onze Coördinator ICT en Web- en social Media. Arnold was één van de vrijwilligers in 2016 en
verzorgde toen de website met blogs, vlogs en andere actuele informatie (zie
https://eyeforothersblog.wordpress.com/) Hij blijft op die manier ook betrokken bij de komende
projecten.
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1.3

Jaarlijkse werkgroep en samenwerkingspartners
Jaarlijks organiseren wij projectreizen van zo’n drie weken voor een werkgroep van vijftien
tot veertig vrijwilligers. De vrijwilligers doen zowel inhoudelijk als financieel een grote
bijdrage aan de projecten en zijn bijzonder betrokken bij de uitvoering en de doelgroep. Dat
we elk jaar weer zo’n enthousiaste groep vrijwilligers bij elkaar krijgen, hebben we onder meer te danken
aan onze intensieve samenwerking met zowel medewerkers als studenten van o.m. de SAXION
Hogeschool te Enschede en Deventer, Hogeschool Windesheim, Het Veluws College Walterbosch en de
Nederlandse Politieacademie. Veel studenten willen vrijwilligerswerk doen in Zuid-Afrika. Hun frisse blik
draagt in hoge mate bij aan de uitvoering van de projecten. Verder hebben we een heel goede relatie met
Wilde Ganzen, die onze projecten financieel ondersteunt, zijn we aangesloten bij Partin en en zijn wij lid
van het kennisnet van BIS Bureau Internationale Samenwerking.
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2.

Partnerorganisatie Miracle of the Heart

2.1

Oprichting
Miracle of the Heart is opgericht in 2013 en officieel geregistreerd als NPO (Non Profit Organisation) op 27
mei 2014. De initiatiefnemers voor het opzetten van een lokale organisatie om maatschappelijke projecten
op een professionele manier te kunnen uitvoeren waren Samantha van Coller, Alexia Robbertson en Ton
van der Smit. Samantha is al bijna 20 jaar werkzaam bij de South African Police Service en is nu luitenant
en nationaal projectcoördinator. Zij zet zich bovendien als vrijwilliger in voor het Women’s Network van
de SAPS en de Cancer Association South Africa (CANSA) in Kimberley. Kolonel Alexia Robbertson is
commandant van VisPol Cluster Kimberley (de uniFormdienst) in de provincie Noord-Kaap bij de SAPS.
Alexia is zowel vanuit haar werk als privé sterk betrokken bij de problemen in de Townships en wilde zich
verbinden aan een organisatie die de verschillen tussen kerken, maatschappelijke organisaties en
overheidsdiensten overstijgt. Ton van der Smit heeft in Nederland 22 jaar bij de Rijkspolitie gewerkt en is
betrokken geweest bij een aantal speciale diensten gericht op veiligheid en jeugdproblematiek. Hij heeft
zich als vrijwilliger altijd met hart en ziel ingezet voor zijn medemens en heeft al 25 jaar een sterke binding
met Zuid-Afrika.
Middels de oprichting van NPO Miracle of the Heart werd er een maatschappelijk en juridisch sterke basis
gecreëerd voor de plannen die er lagen voor projecten gericht op de ondersteuning en ontwikkeling van
de achtergestelde Karoo-regio in de provincie Noordkaap van Zuid-Afrika. Vrij snel vormde zich een
grotere groep mensen rondom de initiatiefnemers die zich wilden inzetten voor de ondersteuning van
deze regio en haar inwoners en inmiddels bestaat het bestuur uit maatschappelijk bewogen mensen uit
allerlei sectoren.

2.2

Bestuursamenstelling
Louis Farland
Samantha van Coller
Theresa Vorster
Leonie Edwards
Johan Lubbe
Judge S. Majiedt

Voorzitter
Onderofficier bij de Mil. Inlichtingendienst, Pastoor in Ritchie
Vice-voorzitter
Luitenant bij de South African Police Service
Secretaris
Voormalig KLM Stewardess
Penningmeester Registeraccountant
Bestuurslid
Ondernemer en boer uit de Ritchie
Bestuurslid
Eén van de hoogste rechters binnen het Zuid-Afrikaanse
rechtssysteem, maatschappelijk bewogen en afkomstig uit provincie Noordkaap
Dr. Estie Groenewald Projectleidster
Hoogleraar maatschappijleer aan de Univ. Van Suid-Africa
Ton van der Smit
Adviseur
Contactpersoon Miracle of the Heart:
Dr. Estie Groenewald,
Tel: +27 83 603 1909
Leonie Edwards
Tel: +27 83 460 6083

2.3

Referenties
Marisa Gerards
Prof. Elain Vlok

2.4

estie.groenewald@gmail.com
leokarma@global.co.za

Nederlandse ambassadeur van Zuid-Afrika
verbonden aan de North-West University en oprichter
van het gerenommeerde Clover Mama Africa Project

ml.gerards@minbuza.nl
elain.vlok@clover.co.za

Probleemstelling en doelstellingen van Miracle of the Heart
De Karoo is een gebied in Zuid-Afrika dat hoofdzakelijk bestaat uit halfwoestijn: weinig regen, veel zand
en weinig boomgroei. Tot de Karoo behoren zo’n 40 dorpen. De belangrijkste bronnen van inkomen zijn
de (vnl. diamant-)mijnbouw en landbouw, maar ook bedrijven zoals Shell proberen voet aan de grond te
krijgen om de aan gasvoorraden rijke bodem te ontginnen door middel van de omstreden frackingmethode. De armoede en de verwaarlozing door de overheid en hulporganisaties in dit gebied is enorm
en vooral kinderen en jongeren zijn hier het slachtoffer van. De bevolking heeft te kampen met een enorm
hoge (jeugd)werkeloosheid, alcoholmisbruik, huiselijk geweld, seksueel geweld onder jongeren, zonder
perspectief op een ontsnapping aan de armoede. 65% van de problemen in Zuid-Afrika op het gebied van
Incest en huiselijk geweld vindt plaats in de Noordkaap. De mentaliteit onder de mensen is ‘Ieder voor
zich’.
Het bestuur en alle bij Miracle of the Heart betrokken mensen willen in de Karoo, om te beginnen in het
dorp Ritchie, mensen enthousiast maken en hen stimuleren om elkaar te helpen en om tijd, middelen of
kennis te delen: voor elkaar, voor de kinderen, de jeugd en de arme gezinnen in hun eigen buurt.
Miracle of the Heart wil de mentaliteit veranderen van ‘Ik en jij’ naar ‘wij en ons’!
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3.

Regenboogproject – Circulaire Ontwikkelings Versterking

3.1 Beschrijving van de context
In Ritchie en omliggende gemeenschappen hebben wij als bestuur van Eye For Others al langer contacten
met maatschappelijke partijen, waaronder politie, onderwijs, gezondheidszorg, de lokale kerk en
verschillende particulieren. Naar aanleiding van eerdere projecten die Eye For Others succesvol had
ondernomen, o.a. in Douglas, Zuid-Afrika, kregen wij het verzoek om in Ritchie de handen ineen te slaan
en te zoeken naar een oplossing voor de verschillende problemen waar het grootste gedeelte van de
families in dit gebied mee te maken hebben.
De behoefte aan maatschappelijke ondersteuning is hier groot. Er zijn weinig banen. Mijnbouw is
laagbetaald en de landbouw is seizoensgebonden en levert in dit droge gebied vaak niet genoeg op. Veel
mensen rijden dagelijks 40 kilometer naar de grotere stad Kimberley, in de hoop op wat werk, wat er vaak
niet is. Dagopvang voor de jongste kinderen is er niet in deze dorpen en het niveau op de scholen is veelal
erg laag, waardoor de schoolprestaties voor de meeste kinderen ver achterblijven op het landelijk
gemiddelde. Kansen op vervolgonderwijs en een redelijke baan zijn voor de jongste generaties daardoor
praktisch nihil. In de omgeving zijn er op dit moment nauwelijks voorzieningen waar kinderen veilig,
schoon en in een positieve omgeving kunnen spelen en leren. Met name jonge kinderen die nog niet naar
school gaan, missen daardoor een stuk ontwikkeling. Bij uitstek gehandicapte kinderen behoren tot een
zeer kwetsbare groep. Voor jongeren zijn er geen voorzieningen voor maatschappelijke begeleiding, sport
of ontspanning en veel vervallen daardoor in crimineel gedrag of drankmisbruik.
In 2014 en 2015 zijn er gesprekken georganiseerd in Ritchie met belanghebbende en geïnteresseerde
partijen. Tot de gesprekspartners behoorden (en behoren nog steeds) ouders, de plaatselijke politie, lokale
kerken, scholen, ondernemers, boeren en verder iedereen die er op enige manier bij betrokken is of wil
zijn. De positieve uitkomst van de gesprekken hebben ertoe geleid dat er vanuit een werkgroep een plan
is geformuleerd waarin voor de verschillende noden in de gemeenschap een aanpak is beschreven. De
uitvoering van het plan kon feitelijk beginnen toen de voormalige Twee Rivieren School in Ritchie, die sinds
negen jaar leeg stond, Formeel ter beschikking werd gesteld door het Ministerie van Public Works, door
middel van een kosteloze lease van dertig jaar.

3.2 Doelstelling van het Regenboogproject
Het doel van dit project is om samen met de gemeenschap, lokale en regionale organisaties directe hulp
te bieden en structurele verbeteringen te realiseren in de leefomstandigheden van de lokale bevolking
van Ritchie. Om dit te bereiken werkt Miracle of the Heart aan twee doelen:
 Het opknappen van het terrein van maar liefst 10 hectare met daarop een leegstaand schoolgebouw
tot een gemeenschapscentrum met verschillende voorzieningen;
 Het vormen van een netwerk met andere lokale en regionale maatschappelijke instellingen, om elkaar
te versterken en gezamenlijk programma’s op te zetten die de problematiek in de regio positief
kunnen beïnvloeden.

3.3 Doelgroepen
Jonge kinderen (al dan niet in schoolverband)
Gehandicapte kinderen
Kinderen die op straat leven, wees- en verwaarloosde kinderen
(Werkeloze) jongeren en jongvolwassenen
Jongeren en jongvolwassenen die uit de criminaliteit komen of willen komen
Slachtoffers van HIV/Aids, seksueel of huiselijk geweld
Bejaarden en alleenstaande ouderen
Uitgangspunten bij het werken met deze doelgroepen zijn:
 Samenwerking: niet ik, maar wij
 Werken aan zelfvertrouwen
 Het zien van andere, positievere mogelijkheden
 Mentorschap over kwetsbare doelgroepen, zowel individueel als groepsgewijs
 Het vergroten van vaardigheden die belangrijk zijn voor het vergroten van de kans op een
redelijke toekomst
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3.4 Wat is er in 2015 en 2016 al gerealiseerd?
Toen in maart 2015 het terrein van de leegstaande Twee Rivieren School beschikbaar kwam
voor ons, was het zaak om de stand van zaken op te nemen en een plan van aanpak te
maken om het enigszins bruikbaar te maken. De muren en het dak waren er nog, maar voor de rest was
alles wat los zat of losgemaakt kon worden uit de school gestolen. Het terrein was overwoekerd met
struikgewas.
Maar het enorme terrein en het gebouw boden naar onze mening zoveel mogelijkheden voor kinderen
uit de omgeving op een veilige, gezonde en leuke leer- en speelomgeving, voor de begeleiding en
rehabilitatie van probleemjongeren en voor de opvang van slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld,
dat wij met alle betrokken partijen aan de slag zijn gegaan. Er moest echter wel veel gebeuren:
 Het hele hek rond het terrein moest hersteld of vernieuwd worden;
 Het buitenterrein moest worden ontdaan van struikgewas;
 Alle ruiten waren uit het gebouw geslagen;
 De deuren waren gestolen;
 Er was niet één plafond wat nog heel was;
 Alle elektrische bedrading en waterleiding was gestolen (koper);
 Het sanitair was totaal verwoest;
 De vloeren waren vernield;
 Etc. etc.
In juli 2015 hebben we met een groep lokale
vrijwilligers, jongeren, ouders en andere mensen uit
de gemeenschap en een aantal boeren uit de
omgeving het hele terrein schoongemaakt. We
hebben een planning gemaakt welke werkzaamheden
in welke volgorde moesten worden uitgevoerd,
waarbij de beslissing werd genomen dat we in 2015 de
eerste helft zouden gaan herstellen en in 2016 de
tweede helft van het gebouw.
In augustus 2015 arriveerde een groep Nederlandse vrijwilligers, die direct aan de slag zijn gegaan met
herstel- en verbouwingswerkzaamheden aan het gebouw(zie ook de foto’s op de voorpagina van het
project). Daarna werd de eerste helft van de school in gebruik genomen door 85 kinderen in de leeftijd
van 3 t/m 5 jaar. De zogenaamde pre-school leeftijd. De kinderen worden begeleid door twee
gekwalificeerde onderwijskrachten en een zestal vrijwilligers.
In augustus 2016 heeft een tweede groep vrijwilligers fase 2 gerealiseerd. Dat betekent dat nu in totaal
zes lokalen, een hele sanitair groep en een invalidentoilet gereed zijn voor gebruik. Er is een groot
voetbalveld met bijbehorende toiletgebouwen gerealiseerd. Daarnaast is er een grote “Jungle Gym”
gebouwd, wat voor de kinderen het mooiste is wat zij ooit gekregen hebben. In het kader van de Happy
Home projecten zijn ook een aantal shacks opgeknapt waaronder de shacks van twee bejaarde vrouwen.
De ene vrouw is zwaar gehandicapt, terwijl de andere een aantal zwerfkinderen opvangt in haar shack.
Deze shacks zijn gerepareerd door onze vrijwilligers in samenwerking met inwoners van de twee. De
motiverende werking die hiervan uitging was enorm. Buren van de bejaarde vrouwen hebben nu besloten
om de ene dame te helpen met “haar zwerfkinderen” en de andere dame wordt iedere dag bezocht, er
wordt eten voor haar verzorgd en zij wordt twee keer per week gewassen.
Fase 1 en 2 van het Regenboogproject werden zo gerealiseerd.
In Zuid-Afrikaanse media zijn in 2015 verschillende berichten geplaatst over het project. Deze kunt u hier
nalezen:
http://www.news24.com/SouthAfrica/Local/Express-News/Old-school-gets-new-lease-on-life-20150811
http://www.pressreader.com/south-africa/dfa/20150806/281547994608902/TextView

6

3.5 Inbreng door de overheid, bedrijfsleven en de gemeenschap
Het Ministerie van Publieke Zaken (Public Works) heeft het schoolterrein ter grootte van 10
hectare Formeel beschikbaar gesteld middels een lease van 30 jaar.
Het Ministerie van Sociaal Welzijn (Social Welfare) assisteert het project met het reguleren van de
kinderopvang, volgens de huidige regelgeving. Vrouwen uit de nabijgelegen Townships Motswedimosa en
Rietvale helpen hier met de opvang van kinderen, het koken en het doen van de was.
Lokale en regionale bedrijven die tot op heden het project gesponsord hebben, zijn de volgende:
Kimberley Aluminium & Glass
Voor de nieuwe ramen en kozijnen
GWK Ltd.
Voor de omheining
AGRI Unie
Ontginning en beplanting terrein
Label Lab
Voor een toegangsbord
De Beer Mining Company
Materialen en gereedschap
Pennypinchers Building Materials Voor bouwmaterialen
Coastal Hire
De huur van gereedschappen
Andere bijdragen, in de vorm van onder meer kleine financiële bijdragen, voeding voor de groepen
kinderen die nu al in de opgeknapte lokalen in de kinderopvang zitten en speelmaterialen, komen van
boerenbedrijven, de wat welgesteldere particulieren en lokale kerken. Mensen uit de omliggende
gemeenschap Ritchie helpen vooral met mankracht.
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3.6 Planning voor de zomer van 2017
Vanaf juli 2017 gaan er – net als vorige jaren, afhankelijk van het aantal opgaven – één of
twee groepen van zo’n 25 (zowel Nederlandse als Zuid-Afrikaanse) vrijwilligers naar Ritchie.
Deze groepen zullen onder leiding van vrijwilligers Ton van der Smit en Antoinette Knapen verder aan de
slag gaan op het Regenboogproject, in nauwe samenwerking met lokale vrijwilligers, werkeloze jongeren,
ouders en anderen die mee willen helpen.
Concreet gaat deze groep aan de slag met de volgende werkzaamheden aan het huidige gebouw:
 Het bouwen van een medische unit als een uitgebreide EHBO post voor de gemeenschap, waarin
een arts spreekuur zal gaan houden. Tevens zullen hier de kinderen van het Regenproject
medische begeleiding kunnen krijgen. De arts houdt spreekuur voor iedereen en kan
doorverwijzen naar ziekenhuizen of specialisten in Kimberley. Daarnaast worden er op langere
duur voorlichtings bijeenkomsten georganiseerd voor FAS (Foetaal Alcohol Syndroom),
drugspreventie, hygiëne verhoging in gezinnen, voedselsoorten en gebruik.
 Het bouwen van een spreekkamer voor het Community Police Forum. Zij zullen het eerste
aanspreekpunt zijn voor de bewoners van de twee townships op het gebied van (sociale)
veiligheid. Tevens is hiermee de veiligheid op het project en de betrokkenheid van de plaatselijke
politie bij het project gewaarborgd.
 Het bouwen van extra lokalen voor training en onderwijs. Een aantal voor begeleiding en
onderwijs van gehandicapten
 Het bouwen van onderkomen voor vrijwilligers
 Het bouwen van een centrale kantine voor alle medewerkers, wat ook gebruikt kan worden als
vergaderlokaal
 Het renoveren en aanpassen van een bestaand gebouw tot keuken en bakkerij. De bakkerij zal
tot stand komen in samenwerking met Clover Mamma Afrika (www.clovermamaafrika.com/). In
de keuken zal het voedsel worden bereid voor de kinderen die op het regenboogproject hun
school of trainingsprogramma krijgen. Er worden nu al 100 ontbijtjes en maaltijden per dag
gemaakt. Dit zal efficiënter kunnen als de keuken gereed en compleet is ingericht.
 Het happy homes project (opknappen en/of verbouwen van een aantal shacks van vrouwen die
daadwerkelijk wat voor kinderen in het township betekenen
Op het buitenterrein gaat de groep aan de slag met:
 Het stuk landbouwgrond ontdoen van de onkruidachtige bebossing
 Het stuk landbouwgrond gedeeltelijk voorzien van Pecannoot bomen (inkomen voor het
centrum)
 De voetbalvelden, de moestuin en de boomgaard voorzien van besproeiing
De begroting achterin dit projectplan betreft de financiering van deze werkzaamheden.

3.7 Implementeren van programma’s
Hoewel er nog steeds gewerkt wordt aan de concrete invulling van de beoogde programma’s, vinden er
nu al veel activiteiten plaats in het centrum. Er zijn bovendien meerdere partners waar wij mee in overleg
zijn voor een goede opzet van programma’s voor de beoogde doelgroepen: kinderen, jongeren,
gehandicapten en slachtoffers van huiselijk of seksueel geweld. Onderstaande beschrijving is dus op dit
moment nog indicatief.
Kinderopvang
Late Harvest Ministries is een congregatie in Ritchie, onder leiding van Pastoor Louis Farland. Louis en zijn
vrouw werken hard aan het ondersteunen van
mensen uit Ritchie die dat nodig hebben.
Drugs- en alcoholverslaafden helpen om hun
leven weer op de rails te krijgen, het
organiseren
van
dagopvang
voor
gehandicapte kinderen en het leiden van de
Women on the Move-beweging voor
vrouwenemancipatie in Ritchie, zijn enkele
voorbeelden van hun werk door de jaren heen.
Op dit moment ondersteunt de congregatie
een NPO in oprichting, die een groep van ca.
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100 kinderen die vijf dagen per week, van 08.30 uur tot 14.30 uur naar het centrum komen
en hier - naast leren en spelen - dagelijks twee maaltijden krijgen. De kinderen worden
kosteloos gehaald en gebracht door de eigenaar van een plaatselijk taxibedrijf die op deze
manier zijn steentje bijdraagt aan dit project.
Jongerenwerk
De begeleiding van jongeren zal een belangrijk onderdeel zijn van de werkzaamheden op het centrum. Eén
van onze partners hierin wordt FASFacts. FASFacts is een organisatie uit het verderop gelegen Worcester.
FASFacts richt zich op het voorlichten van kinderen, jongeren en volwassenen over de gevolgen van
alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap, waardoor het ongeboren kind een aanzienlijke kans heeft op
het Fetal Alcohol Syndrome. In Worcester en omgeving doet zij dit door voorlichting op basisscholen en
middelbare scholen, voor jongeren, volwassenen en ouders op het platteland, op lokale radiozenders en
via hun eigen Pregnant Women Mentoring Program. Zij willen hun werk graag uitbreiden naar Ritchie en
zullen waarschijnlijk een ruimte huren in ons gebouw en lokale mensen trainen om ook hier voorlichting
en begeleiding te gaan geven.
Verder worden er ook sportprogramma’s ontwikkeld, onder meer in de vorm van toernooien, waardoor
het verenigingsleven voor de jongeren een interessantere invulling gaat worden dan de criminaliteit.
Community Policing Forum
Het Zuid-Afrikaanse concept van een Community Policing Forum is een mix tussen burgerwacht en
wijkagent. Waar er een CPF wordt opgezet, bestaat dit uit lokale organisaties zoals scholen, burgers,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en kerken, die samenwerken met de politie om een veilige
omgeving voor de inwoners van het gebied te creëren en handhaven. In Ritchie zijn nu door de
gemeenschap 16 mensen voor deze taak uitgekozen die geen binding hebben met een politieke partij. Zij
zullen opgeleid en getraind gaan worden in omgang met mensen, signalering van problemen, sociale
vaardigheden, het oplossen van kleine verstoringen, beëindigen van (buren-)ruzies, eerste opvang van
getraumatiseerde kinderen, signaleren van huiselijk geweld en drugsgebruik enz. Zij zullen hierin begeleid
worden door jonge politiemensen uit Nederland via de Politieacademie. Het nieuwe Community Policing
Forum van Ritchie heeft zijn basis op het centrum.
Opvang en begeleiding van gehandicapten
In deze regio zijn er geen voorzieningen voor gehandicapte mensen. Mensen zitten veelal de hele dag in
een kamertje thuis, zonder hygiëne, aangepast onderwijs, daginvulling of begeleiding. Ons streven is dat
alle – niet gespecialiseerde – werkzaamheden door gehandicapten worden uitgevoerd, zoals de bewaking
van het toegangshek, schoonmaak, tuinonderhoud, helpen in de speeltuin enz. enz. We gaan hiertoe
samenwerken met Yonder. Yonder is organisatie in Kimberley, zo’n 40 kilometer bij Ritchie vandaan.
Yonder doet heel veel aan opleiding en begeleiding van gehandicapten en heeft onder meer een beschutte
werkplaats van 300 gehandicapte werken. Professor Adri Vermeer, emeritus hoogleraar Orthopedagogie
van de universiteit van Utrecht, is twee dagen op bezoek geweest bij Yonder en heeft toegezegd betrokken
te gaan worden bij Yonder en daardoor ook bij ons centrum. Yonder gaat namelijk de opleiding regelen
van gehandicapten die op ons project gaan werken. Adri gaat zorgen dat er studenten van de Hogeschool
Windesheim voor langere tijd naar Yonder, en via hen naar ons centrum, gaan voor stage, minors,
afstudeeropdrachten en helpende handjes op de vloer. Ook gaat hij studenten van de UU in dit project
betrekken.
Inkomensgenererende activiteiten
Tegenover de school ligt een braak stuk terrein van ca 6 ha, waarvoor wij toestemming hebben gekregen
om het te gebruiken en waarop bovendien water beschikbaar is. Hier groeien Pesbomen, een soort
onkruid dat zich ondergronds verspreid en overal opschiet. De struiken lijken op wilgentakken en het hout
is prima te gebruiken als brandhout. Wij willen bij het rooien houtbundels maken en die verkopen als
brandhout. Dit genereert inkomsten voor het centrum. Als deze bossen worden gerooid, komen er net zo
snel weer nieuwe planten op. Je kan deze struiken uitroeien door de wortels in te spuiten met zwaar vergif,
wat wij niet willen, maar je kan het ook anders doen. Als je op een stuk grond waar de bomen zijn gerooid,
kippen laat lopen (scharrelkippen) dan trappen die kippen de wortels dood en groeien de bomen ook niet
meer. We gaan dit stuk grond in gedeeltes afpalen en er kippenrennen op maken. De kippen gaan we
voeren met rijst en vliegenmaden (hoog proteïne gehalte) zodat je natuurlijke zware kippen krijgt. De
kippen geven eieren. Zowel de eieren als de kippen kunnen verkocht gaan worden, wat ook weer
inkomsten oplevert. Als een kippenren wordt verplaatst, gaan we op het opengevallen stuk Luzerne poten,
dat zeer geschikt is als koeienvoer, en gaan dat ook weer oogsten en verkopen. In april beginnen de eerste
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werkzaamheden om het stuk grond te ontbossen. In augustus, het einde van de winter in
Zuid-Afrika, zullen de Pecannoot bomen worden geplant.

3.8 Betrokkenheid vanuit Nederland; de Circulaire Ontwikkelings
Versterking.
Onze projectleider Ton van der Smit heeft altijd al een bepaalde weerzin gehad tegen “hulpverlening” en
dat is in de twintig jaar dat hij in Zuid-Afrika projecten begeleid meer en meer versterkt.
De term hulpverlening wordt veel te veel gebruikt als een geven zonder dat de ontvanger daar iets voor
hoeft te doen. Het geven moet naar zijn mening gericht zijn op versterking en ontwikkeling beide partijen
en moet dus een circulaire stroom hebben. Hij ziet het als heel belangrijk dat (jonge) mensen gaan
ontdekken dat geluk niet afhankelijk is van bezit en dat wijsheid iets anders is dan veel weten. Als jonge
mensen het door hen geleerde in Zuid-Afrika in de praktijk kunnen brengen en dat doen samen met
(jonge) mensen uit Zuid-Afrika, dan is dit een verdieping en versterking van beide partijen. In het kader
daarvan is Ton een aantal jaren actief geweest om goede contacten te leggen in het onderwijsveld. Dit
heeft nu geresulteerd in samenwerkingsverbanden en afspraken tussen Eye For Others en aantal
onderwijsinstellingen, te weten;
1.
2.
3.
4.

De Nederlandse Politieacademie te Eindhoven/Apeldoorn
De Saxion Hogeschool te Enschede en Deventer
Hogeschool Windesheim te Zwolle
Het Veluws College Walterbosch te Apeldoorn

Deze scholen gaan de volgende deelprojecten uitvoeren of voorbereiden.
Ad 1:

Er gaan op 6 januari 2017 16 studenten en vier docenten van de Nederlandse Politieacademie
naar Ritchie om daar een begin te maken met de vorming en begeleiding van het Community
Police Forum. De bedoeling is dat zij samen gaan werken met studenten van de
Politieacademie in de Noordkaap. Leden van de politiepost in Modderrivier gaan hierin een
mentorrol vervullen.

Ad 2

In februari gaat Ton samen met een groep studenten van vier academies van de Saxion naar
Zuid-Afrika om een plan te maken voor de komende vijf jaar. Dit plan moet de basis zijn voor
de vorming van een langdurige studie/werk plaats voor studenten van alle academies van de
Saxion om in Zuid-Afrika voor kortere of langere tijd een studieopdracht te vervullen. Tevens
moet de studieplaats gericht zijn op versterking en ondersteuning van het regenboogproject

Ad 3

Eveneens wordt in februari op dezelfde manier als punt 2 gestart met de onderzoek naar
implementatie van gehandicapte sport en activiteiten door studenten van de CALO Academie
van de Hogeschool Windesheim. Deze activiteiten zullen uitgevoerd worden in samenwerking
met Yonder in Kimberley. Yonder is hierboven reeds omschreven.

Ad 4

Het Veluws College Walterbosch heeft in de laatste klassen van de HAVO en VWO, leerlingen
geworven die twee weken naar Zuid-Afrika gaan om hands-on werkzaamheden te gaan
verrichten. De bedoeling is dat zij een breder maatschappelijk beeld krijgen en dit over gaan
dragen aan hun leeftijdsgenoten en medeleerlingen. Ook hiervan is de bedoeling dat dit
eerste jaar een pilot is, waar uit een meerjaren plan gemaakt gaat worden.
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Het toegangsbord dat door Ton ontworpen is en door een lokale sponsor gemaakt wordt voor bij de ingang van het
terrein
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3.9 Verwachte resultaten
Het Regenboogproject wordt een gemeenschapscentrum waar allerlei activiteiten zullen
worden opgezet ten dienste van de omliggende arme gemeenschap van Ritchie, waaronder
kinderopvang met twee maaltijden per dag per kind (met een focus op gehandicapte kinderen),
jongerenwerk, sportvoorzieningen en een dagbesteding voor gehandicapte mensen.
Het Regenboogproject werkt op basis van een cirkel van de Zeven Gouden V’s;
1. Vrede,
2. Veiligheid,
3. Vaardigheid,
4. Verbinding,
5. Vorming,
6. Verdraagzaamheid en
7. Versterking.
en wordt daardoor een plaats waar veiligheid, ontwikkeling, vorming, versterking, tolerantie en
emancipatie centraal staan.
Het regenboogproject zal een platform worden waar verschillende maatschappelijke organisaties kunnen
samenwerken, elkaar kunnen versterken en gezamenlijk programma’s op kunnen zetten die de
problematiek in de regio positief kunnen beïnvloeden.
Het regenboogproject verandert – nu al aantoonbaar- de mentaliteit in de gemeenschap van ‘Ik en jij’
naar ‘wij en ons’!

3.10 Toezicht en verslaglegging
Vanuit het bestuur van Eye For Others gaat Ton van der Smit enkele malen per jaar naar Zuid-Afrika. Ton
is binnen het bestuur verantwoordelijk voor het opstellen van verslagen en doet dit met veel plezier en
aandacht, zowel schriftelijk als met foto’s en op video. Daarnaast zullen in augustus ook alle drie de leden
van het Back Office (Antoinette Knapen als groepsleidster, Annemiek Wever als Teamleidster en Arnold
Dubbelman als Webbeheerder) aanwezig zijn om de vrijwilligersgroep te begeleiden en toezicht te houden
op de uit te voeren werkzaamheden. Het Nederlandse team werkt op locatie intensief samen met het
bestuur en de vrijwilligers van Miracle of the Heart en de inwoners van Ritchie. In periodes dat er niemand
van het EFO-bestuur aanwezig is in Zuid-Afrika, zijn de contacten met het lokale bestuur van Miracle of
the Heart zodanig intensief dat overleg geregeld plaatsvindt via telefoon en skype.

3.11 Continuïteit
Stichting Eye For Others en partner Miracle of the Heart hebben schriftelijk vastgelegd dat de continuïteit
van het project gefinancierd dient te worden uit lokale inkomsten. Eye For Others zal hiervoor niet
verantwoordelijk zijn. De continuïteit van het centrum wordt gegarandeerd door o.m.
inkomensgenererende activiteiten, maar ook door de bijdrage die de betrokken organisaties doen.
Organisaties zoals FASFacts en Yonder willen graag gebruik maken van de beschikbare ruimte en de
mogelijkheden die het terrein biedt op het gebied van begeleiding aan de doelgroepen, maar ook sport,
spel en ontspanning. Zij zullen een bijdrage doen om de algemene kosten te dekken, zoals beveiliging en
onderhoud, op basis van een huurovereenkomst.
Het ontwikkelen van een boomgaard met Pecannoot bomen zal in de nabije toekomst bijdragen tot een
bron van inkomsten, waaruit een (gedeelte) van de lopende kosten worden betaald. Het bestuur van
Miracle of the Heart heeft het terrein geleasd en de voorzieningen aangebracht, en is dus ook
verantwoordelijk voor het coördineren van zaken zoals beveiliging en onderhoud.
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4.

Begroting en dekkingsplan Regenboogproject fase 3
Wisselkoers voor 2017 wordt geschat op 14.5 R = 1 Euro.

Verbouwing van de school
Bijbouwen van extra lokalen
Solar tweede fase
Inrichten een aanpassen ICT lokaal
Verbouw keuken en bakkerij
Onderkomen en verblijf vrijwilligers
Centrale eetzaal

€ 17.500
€ 8.500
€ 7.500
€ 10.344
€ 8.275
€ 2.414

Offerte beschikbaar (C. van Vuuren Building)
Offerte beschikbaar (Solar Engineering Tech. Ltd)
Offerte beschikbaar (Rupert Minnies Constr. Ltd)
Offerte beschikbaar (Rupert Minnies Constr. Ltd)
Offerte beschikbaar (C. van Vuuren Building)
Offerte beschikbaar (C. van Vuuren Building)

Bouw medische post en veiligheidskantoor
Bouw medische post
€ 2.758
Bouw veiligheids- en voorlichtings
spreekruimte)
€ 3.103
Happy Homes project
10 shacks goed woonbaar maken

Offerte beschikbaar (Rupert Minnies Constr. Ltd)
Offerte beschikbaar (Rupert Minnies Constr. Ltd)

€ 10.000

stelpost

Aanpassingen terrein
Terrein onkruid en struik vrij maken € 13.344
Aanplant Pecannut bomen
€ 19.241

stelpost (sponsoring wordt 40% verwacht)
stelpost (sponsoring wordt 40% verwacht)

supervisie

Dr. Estie Groenewald, Ton van der Smit

€ 3.500

Opleiding en training van lokale
Medewerkers (incl materiaal) € 8.000

Subtotaal

Docenten van Yonder, DisabilitiesCentre,
Department of Education

€ 114.479

Dekkingsplan
Sponsoring in Zuid-Afrika

€ 10.000,00

Sponsoring in Zuid-Afrika
Sponsoring Wilde Ganzen
Inbreng door Nederlandse vrijwilligers
Gegarandeerde dekking

€ 13.034,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 53.034,00

Samenvatting
Verbouwing van de school
Bouw medische post en veiligheidskantoor
Happy Homes Project
Aanpassing terrein
Supervisie
Training en opleiding
Projectmanagement, organisatiekosten en fondswerving
Totaalkosten Regenboogproject CiOnVe
Gegarandeerde dekking
Nog benodigd bedrag uit fondsenwerving

Gratis bouwmateriaal, goederen, arbeid
en donaties voor inrichting
Terrein onkruid vrijmaken en beplanting

€ 54.533,00
€ 5.861,00
€ 10.000,00
€ 32.585,00
€ 3.500,00
€ 8.000,00
€ 8.585,00
€ 123.064,00
€ 53.034,00
€ 70.030,00
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Toelichting
Een gedeelte van dit project wordt gesubsidieerd door Wilde Ganzen, waarmee wij al jaren
zeer prettig samenwerken. Wilde Ganzen financiert een gedeelte de begroting (minus de
sponsoring afkomstig uit Zuid-Afrika).
In het werven van onze fondsen worden wij ondersteund door het kennisnet van BIS (Bureau
Internationale Samenwerking). Wij zijn lid van het kennisnet van Bis en BIS heeft ons in de afgelopen jaren
intensief ondersteund door met ons mee te denken over de financieringsmogelijkheden en heeft ons
geassisteerd bij het opstellen van een professionele aanvraag.
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